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Diário da República, 2.ª série — N.º 157 — 18 de agosto de 2014
Modelo C (1) — Requerimento 2.º Pedido, e seguintes,
para Oficina Domiciliária

Modelo D — Declaração de Honra referente
à Oficina Domiciliária

Oficina Domiciliária - Declaração Mod. D
OFICINA DOMICILIARIA – Pedidos subsequentes – Requerimento Mod. C (1)
Reg. Ent. n.º _____
Processo n.º _____

Exmo. Senhor

Registado em ______/ ______/____

DECLARAÇÃO

Presidente da Câmara Municipal

O Funcionário
____________________
DAM
REQUERENTE

Nome: _________________________________________________________________________________

Eu, abaixo assinado declaro sob compromisso de honra que a habitação em referência é a
minha habitação permanente e que são verdadeiras as restantes informações constantes do
requerimento do requerimento de Oficina Domiciliária.

Residente em: _________________________________________ Código Postal: ________________________
Freguesia: ________________________________ Concelho: ____________________________________________
NIF: _____________________________________ BI/CC: __________________________ Válido até: ____________

Viana do Alentejo, ______, __________________________ de ________.

Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ Fax: _____________ E-mail: _____________________
Portador do Cartão do Idoso nº: ______________
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

O Declarante
PEDIDO
Vem requerer a V.Exa. a intervenção do seguinte:

_______________________________________________________________

Construção civil

(

Substituição de banheira por poliban;

)

Construção de rampas ou degraus;
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Reparação ou colocação de pavimentos;
Rebocar paredes no interior da habitação;
Carpintaria/Serralharia
Reparações simples de serralharia, incluindo substituição de fechaduras e chaves;
Reparação de estores e persianas;

FREGUESIA DE ALBUFEIRA E OLHOS DE ÁGUA

Substituir vidros partidos;
Reparação simples ou substituição de:

Edital n.º 755/2014

Portas
Janelas
Colocação de tetos falsos;

Brasão, Bandeira e Selo

Eletricidade – Reparação e substituição de:

Hélder Manuel Rodrigues Sousa, presidente da Junta de Freguesia de
Albufeira e Olhos de Água, do município de Albufeira:

Tomadas
Casquilhos
Lâmpadas
PEDIDO

Interruptores

Canalizações – Reparação e substituição de:
Torneiras
Louças sanitárias
Sifões
Autoclismos
Canalizações e tubagens de água e de esgoto;
Outras reparações que possam ser enquadráveis
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS A ENTREGAR
Para o efeito, junta os elementos que se elencam.
Declaração sob compromisso de honra, que ateste que o requerente reside permanentemente na habitação e a
veracidade da informação apresentada;
Outro(s): ______________________________________________________________________________________.

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, do município de Albufeira,
tendo em conta o parecer emitido em 15 de maio de 2014, pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea p), do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão da Assembleia de Freguesia de 8 de julho de 2014.
Brasão: escudo de vermelho, torre de prata lavrada de negro, aberta
e iluminada do campo entre duas fontes heráldicas, com meio sol de
ouro firmado e movente do bordo do chefe; ponta ondada de cinco
tiras de prata e verde. Coroa mural de prata de quatro torres aparentes.
Listel de prata com legenda a maiúsculas de negro “ALBUFEIRA E
OLHOS DE ÁGUA”
Bandeira: amarela. Cordões e borlas de vermelho e ouro. Haste e
lança de ouro
Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda “Albufeira e Olhos de Água”
8 de agosto de 2014. — O Presidente, Hélder Manuel Rodrigues
Sousa.
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NOTIFICAÇÃO
Mais solicita que todas as notificações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento, sejam dirigidas
para:

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

Requerente, morada supra referida;
____________________________________, com domicílio ou sede em ________________________________,
código postal _____ - ____ freguesia de ____________________, concelho de ___________________, com o telefone
n.º _____________________, fax n.º ________________________, e-mail ______________________________.

Aviso n.º 9418/2014
Cessação de relação jurídica de emprego público

Pede deferimento,

Viana do Alentejo, _____ de _________________ de _______

O Requerente
________________________________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

Conferi a assinatura pela exibição do BI/CC n.º

_________________,

encontrando-se válido até ___________________________. Reconheci também

poderes do requerente/representante para o ato, na qualidade de Interessado Outro: ________________________________________.
O funcionário:____________________________________________________________________, em __________ /_______ / _____
Observações: ____________________________________________________________________________________

Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi cessado a relação jurídica de emprego
público, com o seguinte trabalhador:
Nuno Ricardo Cunha Aguiar, com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a desempenhar funções de assistente operacional, 1.ª posição
remuneratória da categoria, nível 1, correspondendo a 485,00€, cessou a
sua relação jurídica de emprego público, por denúncia de contrato com
efeitos a 31 de julho de 2014.
6 de agosto de 2014. — O Presidente da Junta, Ernesto Santos.
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